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Grupa VSB inwestuje w hybrydowy projekt 
energetyki wiatrowej i fotowoltaiki o mocy do 
170 MW 
Wrocław/Drezno, 12 maja 2022r – Dodatkowy wiatr w żagle dla ekspansji 
energetyki odnawialnej w Polsce: VSB Holding GmbH przejmuje 100% 
praw do projektu łączącego energetykę wiatrową i fotowoltaiczną w 
województwie dolnośląskim. Do końca 2023 roku powstanie Park 
Wiatrowy oferujący 170 MW mocy zainstalowanej. 
 
„Połączenie energetyki wiatrowej i parku fotowoltaicznego pozwoli uzyskać 
maksymalny zysk z tego obszaru. W odniesieniu do zasady odległości 10h w 
Polsce jesteśmy przekonani, że nadchodzące pozytywne zmiany dadzą nam 
dodatkowy impet do tego, by ten projekt odniósł zamierzony sukces,” – mówi 
Hubert Kowalski, Prezes Zarządu VSB Energie Odnawialne Polska sp. z o. o. 
 
VSB nabyło prawa do wcześniej opracowanego projektu na powierzchni około 
120 hektarów. We współpracy z zewnętrznymi partnerami VSB w najbliższych 
miesiącach pracować będzie nad przygotowaniem parku wiatrowego i 
fotowoltaicznego do budowy. Ma on oferować potencjał dla nawet dziesięciu 
turbin wiatrowych klasy 7 MW oraz parku słonecznego o mocy do 100 MWp. 
 

VSB w Polsce 
VSB, działając we Wrocławiu od 2008 roku, uruchomiło już około 76 MW i 
obsłużyło ponad 600 MW w kraju. Wśród nich jest farma wiatrowa Taczalin, 
która zaopatruje fabrykę Mercedes-Benz w Jaworze (woj. dolnośląskie) w 100% 
zielonej energii. Umowa zakupu energii (PPA) w tym zakresie została zawarta 
latem 2018 roku. Obecnie trwa budowa farmy wiatrowej Baranów-Rychtal o 
mocy 42,6 megawatów. Oddanie do użytku planowane jest na 2023 rok. 
 

Grupa VSB 
VSB, z siedzibą w Dreźnie, jest jednym z wiodących dostawców 
kompleksowych usług w dziedzinie energii odnawialnej. Jej podstawową 
działalnością jest realizowanie krajowych i międzynarodowych projektów dla 
farm wiatrowych i parków fotowoltaicznych, ich operacyjne zarządzanie oraz 
eksploatacja własnych parków. Ponadto VSB wspiera klientów z branży 
przemysłowej i handlowej w kwestiach produkcji i efektywności energetycznej. 
Od 1996 roku VSB uruchomiło ponad 700 elektrowni wiatrowych i 
fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej około 1,1 GW. VSB świadczy 
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również usługi dla około 1,4 GW zainstalowanych instalacji. Wraz ze spółkami 
stowarzyszonymi Grupa zatrudnia ponad 450 osób w 22 lokalizacjach. 
 


